
 ٣١٥سـالة لرا
 

مــمننه ــ هوواألع ــظظ األعم؟؟م  
 

(Arabic – Who is the greatest?) 
 

 ؟؟من هو األعظممن هو األعظم :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  ابع إلى الر األولن ِمداعداأل  نقرأرشَن عالثاِم األصحاح متىوِمن إنجيل 
 

  ولداًِهليإ وعسا يعفد. ؟اِتمو الس ملكوِتى ِفظمعأ و هن فم: قائلينوعسلى يإيذ  التالمم تقدِةاع السلك ِتىِف"
. اتمو السلوا ملكوتَخُ تد فلن.الدو األثَلوا ِموا وتصيرجع تر لمنإ  لكمقوُلأ قُّالح : وقاَل.همِطس وى ِفهقامأو
فمنو ضعنفس ف. هذا الولدثَل ِمه و األهعملكوِتى ِفظم الس ١."اتمو 
 

 قدسأُل يهْل: ٌلاِئ سنَ سى ِفرى السحين نصل إليهااِءم ج مغَاهير ة ِمفيرنؤِم المنينستوِط يالملكوتَنون  
ِداألب؟ى .اإلجنَ: ةابعتأكيد وبكلِّ.م  .ومؤِكا يذِلد كم ا رآهي وحى ووِتنا الالهسجلهباألص حابع ِماح السنر إذ .اهؤي 

يقوُلكتب  :"ببععددهذا نظر إإوو  تُتُ هذا نظرذا جذا جممععكثير كثير لم لم ي ستِطستِط يعأأ  عححدأأ  دنني ي ععهدهِم ِم..د ناأل األ كلِّ كلِّن ممم والقبل والشُّل والشُّاِئاِئم والقبعةةنَنَ واأللِس واأللِسوِبوِبع..  
واقفونأأ  واقفونممامامالع الع رأأش وش ورممامالخَ الخَام روفوفر..وم وم تستسرربلينبلينبثي ٢." بيض بيضاٍباٍب بثي  

 

 قاَللقد الر بي سأثنَِهتالميِذ ِلوع اءتج ِهِدسض على األر.م ا سجلهي وحِهى إنجيِل ِفنا البشيرباألص اح ح
الرشَابع عوهذا نَ.ر صأأا ا نَنَأأ ": همعِِع أل ألىىضِِضمددلكم إإوو  ..اناًاناً مكَ مكَ لكمننم م ضضيأأ و وتُتُيععدددتُتُدلكم أأ  ىى آِت آِتاناًاناً مكَ مكَ لكميوآخُ وآخُضاًضاًي ذكمللإإ  ذكمىى ى  حت حت..ى
ححيأأ  ثُثُيكوننَنَأأ  كونا تكونونأأ  ا تكونوننتمأأ  نتميضاًضاًي..  وتعلموتعلمونونح ح يأأا ا نَنَأأ  ثُثُيذهذهببوتعلم وتعلم ونقاَل ." الطريقَ الطريقَونله ا توم: "ييا سا سييدد..لس ا نَا نَنَنَ لسعلمأأ  علميينن  

تذهتذهب؟؟ب..فكي نقِد نقِدفَفَ فكي رأأ  رننَ نَن عقاَل ."؟؟ الطريقَ الطريقَرفَرفَعله ي ساانَنَأأ" :وعه ه والطريقُ الطريقُو والح قُّقُّ والحوالح والح ياةاةي..  ليليسأأ  سححددي لى اآلِبلى اآلِبإإ  ىىأِتأِت ي  
   هؤالء الذين هؤالء الذينننأأ  ريدريدأأ  ا اآلبا اآلبههييأأ": وعسي  قاَلناوح بإنجيل يرشَابع عاح السحص باألِةفاعي الشِّهالِتى صوِف. "ىىال بال بإإ
 ٣."المالملعلع ا ااِءاِءشَشَنْنْإإ   قبَل قبَلىىبتِنبتِنببححأأ  ككنّنّ أل ألىىتِنتِنطيطيععأأ  ىى الِذ الِذىىدِِدججوا موا منظرنظر لي لياانَنَأأ  كونكونأأ  ثُثُيي ح حىىعِِع م م يكونون يكونونىىطيتِنطيتِنععأأ
 

 ورباِئٌل امسأُل سي :إذا كانو اِةِيارثو الحاألب ِةديع ددهمال ي حى فكَصمي ا ترى يكونع ددالذين س يستقبلهم 
الجحيمِد األب؟ى. اإلجكلِم: ةاب تؤكِّ ة اِهللاإنا  لنَد أنعددهمس ايكوعن أضفاً مد ذكَفلقْ. اعفةضرمتى الب ِهى إنجيِل ِفشير 

باألصحابع قوَلاح السالر بي سوعِهظِتوِع بمِلبل على الج لجتْانَى كَوع الِتمحتِش مة ِلدتسمنَع صيحتهله م :"ادلوا لوا خُخُاد
ا ا مم" ."ههنْنْ ِم ِملونلونخُخُدد ي ي الذين الذينمم ه هونونوكثيروكثير. . ككالاللى الهلى الهإإ  ىىؤدِّؤدِّ ي يىى الِذ الِذ الطريقُ الطريقُببحح ور وراباب الب البععاِساِس و وههنّنّ أل أل..ققيي الض الضاِباِب الب البننمِِم
 ٤."ههونَونَجدجد ي ي الذين الذينمم ه هوقليلونوقليلون.. .. اِةاِةييلى الحلى الحإإ  ىىؤدِّؤدِّيي  ىى الِذ الِذ الطريقَ الطريقَبب وأكر وأكراباب الب البيقَيقَضضأأ
 

 .ةاحر صنخلو ِم ال ي.رشَ عناح الثاِمح بإنجيل متى األصدرى وسيح الِذ المِديلس التالميذ ِلؤاُل سانكَ 
 ورِه وظهِهامِت حتى قيسلوباأل ك ذِلرتغي ي ولم.همِمعِل مع موعس تالميذ يهى اعتاد الِذسلوبى األ ِهالصراحة تْانَكَ
لهم. يتغَلم يألنّر هأح اصت خَبهإلى الم ىنته .وكانؤاُل السخلو ِم ال يام كلِّن اهتمن ِمٍداِح وِهم بذاِته .اخفلقد تار 
الربي سوعتالميذه راًشَ بع اديينلي سفيهم م نه ٌلاِم كَو. ولمة بأجِنكَالِئ يكونوا مٍةحعلى ح َدتع بير المارجثل الد .
 وعسيا عفد ..""؟؟اتاتمومو الس الس ملكوِت ملكوِتىى ِف ِفممظظععأأ  وو ه هننفمفم" :همِمعِل إلى م التالميذههى وجؤال الِذ السص نَوا ههذ كانو
لوا لوا خُخُ تد تدفلنفلن  ..الدالدوو األ األثَلثَلوا ِموا ِموا وتصيروا وتصيرجعجع تر تر لم لمننإإ   لكم لكمقوُلقوُلأأ  قُّقُّالحالح": ِه بقوِلمهابأج  ثم.همِطس وى ِفهقامأ و ولداًِهليإ

  ٥."اتاتمومو الس الس ملكوِت ملكوِتىى ِف ِفظمظمععو األو األ فه فه.. هذا الولد هذا الولدثَلثَل ِم ِمهه نفس نفسععضض و وننفمفم  ..اتاتمومو الس السملكوتَملكوتَ
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع            ،          ٤ – ١: ١٨ إنجيل متى ١
   ٩: ٧ رؤيا يوحنا الالهوتى ٢
   ٢٤: ١٧  &٦ – ٢: ١٤ إنجيل يوحنا ٣
  ١٤ – ١٣: ٧ إنجيل متى ٤
    ٤: ١٨ إنجيل متى ٥

http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

ل ِفوبالتأمى إجِةابالر بي سوع ِهؤال تالميِذعلى سع ن منه أ وعملكوِتى ِفظم الس اتمو .األ وأنعظمه ى  الِذو
يضعنفس ولدثَلِم ه  .استخْاوُلنح فاِت ِصالصالع ِلِةظم من يضعنفس و ولٍدثَلِم ه سنوجزنى ا ِفهاثنتي: 
 

 ال .حامان والتسفر إلى الغُونارعسي م فه....همهماِلاِل أفع أفعوِدوِدددرر و وممارِهارِهى أفكَى أفكَ ِف ِفاطِةاطِة بالبس بالبسونونمتازمتاز ي يالدالداألواألو: : أوالًأوالً 
يدبرونم ؤاملفتِك ِلاٍتربأع اِئديفِك. على العكس بْلهم رفَون كيي عودونإلى ص اقٍةدافتقد ا ِعوهندوامبا ناصالع داء 
 ع مثَدا ح مك ذِلثاُلِم. سوح القدئوا بالرمتِل يا لمار مالم الكبى ع ِف كثيراًاهر ال نَكوذِل .موهب أح أنقَب سلذينِل

  هِههِهجج و وامامممأأ  سَلسَلررأأوو  شليمشليمورورأألى لى إإ  قَقَنطِلنطِل لي ليههههجج و وثبتَثبتَ " :وعس يباء أن الرع جاح التاِسحفبإنجيل لوقا األص .التالميذ
ررسالًالًس . .فذهفذهببوا ودوا ودخلوا قرخلوا قرية ِلة ِليلساِماِملسريريينينحتى ي عِِع حتى يددوا لهوا له..فلم فلم يقبلوه أل أل يقبلوه ننو و ججهههكَ كَه انانم نَ نَتجهاًتجهاً م ححوأأ  وورورشليمشليم..فلم فلم ا رأى ذِلأى ذِلا ركك  

تلميذاهتلميذاهي ي عقوبعقوبوي وي وحقاال قاال..ناناوح ::ي ي ا را ربب..أتريد أأ   أتريدنأأ  :: نقوَل نقوَلنننَ نَ تنزَل تنزَلن ارِم ِمار ننالس الس ماِءاِءمفتفني فتفني ههمكَ كَ..؟؟م مإإ  ا فعَلا فعَلميليأأا ا يلييفالتفتَ فالتفتَ؟؟ضاًضاًي   
وانتهوانتهررههموقاَل وقاَل..اام ::لستم لستم ا تعلمن ن ان مِْان مِْا تعلمأىأىر أأوح وح  رنتمأل أل..اانتم نناب اب ناإل اإلن نسنسان لمان لمي أِتأِت يلي هِلهِل ليكالنّ النّك اسبْل بْلاس لي خِلخِل ليص١."ص  

 

 وبالعالقديم بِسِده فر صب األول وئيَلماألصحشْابع والِعاح الررينج اءع شَن أنّ.ك المِلَلاو كَه انيكر ه 
داودود برله أن ولِك.  يقتلهنقلب د اونَد حشَ وولٍدقلِب كاول كان غير صضي َل المِلك ولمشَاو غينَة ِضدض إذ .مر 

فقاَلفقاَل  "": مكتوبرج اُلاُل رجد د اواوددله له ه ه وذا ذا والياليوومقاَل قاَلىى الِذ الِذم لك لك ع نْنْ عههالر الر بب..ه أأذا ذا انَانَ هدفعدفعع ع ددووككلي دِِد ليكبِه بِه فتفعَل فتفعَل..ك م م ا يا يححسسنىى ِف ِفن  
ععيينينيكك..فقام فقام د د اوداودوقطع وقطع طر ة شَفَفَ طرة شَ جبا ِس ِساوَلاوَل جبارِل ِل فقاَل فقاَل..ر رجهِِهاِلاِلرج::ح ِم ِمىىا ِلا ِلاشَاشَ ح ننقبل الر قبل الر بأأ  بنهذا األ هذا األعمَلعمَلأأ  ن ممرربس بس يىىدِِدي  
بمبمسيح الرسيح الربفا فا..ب ممي دي إإ  ىىدِِددلينّنّ أل ألهِِهليههم م سيح الرسيح الرببه ه وخَ..وخَ فوبفوب د د اوداودرج رج الهالمالم بالكَ بالكَاله..ولم ولم ي ي ددععههمميقوم يقوم ونعلى شَ على شَون اوأأ و و..للاوما ا م
  ٢ففهه الكَ الكَنن ِم ِمججرر وخَ وخَكك ذِل ذِلددعع ب باوداود د د قام قام ثم ثم..هه طريِق طريِقىى ِف ِفبب وذه وذهفِِف الكه الكهنن ِم ِم فقام فقاملُُلاواوشَشَ
 

  ىحالو إنسجُليوقفاً م ِلرفاًشَم داود. وِة قلب على ندلُّيال ِهقاوحِقدبْل.ِذى ال ي على العكس ي ظهرح ا ب
ألعِهاِئدحتى لو د بوا المكَرايدليقتلوه . "نَ لقدىاد داود ورشَاء َلاو بعخُد ِمِهجور الكَن الً قاِئِفه:ي ا سك المِلىِدي. 
شَا التفتَولم إ ُلاولى وخَِهاِئر د راودعلى و لى األإ هِهجرض وسجوقاَل.د د اوشَ ِلدَلاو:لم اذا تسمعاس  النّ كالم

القائلين:ه وذا داودي أ طلب؟ذيتك.ه وذا قدأتْ رع نَياكالي وهذا كَ.م فَيد فعكالر بالي ومالكَى ِفىِد لي وقيَل.فه  
 ضاًيأ ظر انْىبأا  ي فانظر.و هبسيح الر مهنّأل  سيِدىلىإ ىِد يدمأ ال  وقلتُ.ك عليشفقتُأ ىِننّ ولِك.قتلكأ نأ ىِل

فَطرِت جبكفِم. ىِد بيى قطِعنفَ طرِت جبكوع إ ىم قتِلدياك. اعلماعلموانظر نّنّأأ  .. وانظرههلي لي سىى ِف ِفسي شَ شَىىدِِد ي رروال ج وال ج ررممولم ولم   
ا ا  ي يتكتكوو أهذا ص أهذا ص::لُُلاواو شَ شَ قاَل قاَللََلاواولى شَلى شَإإالم الم  التكلم بهذا الكَ التكلم بهذا الكَنن ِم ِمدداواو د دغَغَا فرا فرفلمفلم. . ااذهذهتاخُتاخُ ِل ِلىى نفِس نفِس تصيد تصيدنتَنتَأأ و وككليليإإئ ئ طِِطخْخْأأ
ابىىنِِنابد د اواود؟؟د . .ورورفعشَ شَفع اولُُلاوص ص ووتهىى وبكَ وبكَته..ثم ِل ِل قاَل قاَل ثم دداواودأأ  نتَنتَأأ  دببرنّنّ أل أل..ىىنِّنِّ ِم ِمرككج ج ازخَ خَىىنِِنيتيتاز ينَنَأأ و وراًراًيا جا جازازيتكشَ شَيتك ر٣."اار  
 

  تطهيروه و.ظيماً عان اإلنس ليكونامط هر شَه إنّ....هِِه أجِل أجِلنن ِم ِمننووععسس وال ي وال يالاللملم ِل ِلبيداًبيداًوا عوا عسس لي ليالدالداألواألو: : ثانياًثانياً 
 اءغنيأى األ فروتطلع": ليكَى اله ِفماًو ين كاوعس يب الرأن ِهى إنجيِل ِفا لوقا البشيردثنَ ح.ال المِةحب من ِمالقلِب
يلقونابينَ قرهالخَى ِفم ِةانَزو أأى رأ ضاًية ألقتْسكينَملة ِمرنَ هاكن فقاَل فلسيقوُلأ قِّ بالحإ  لكماألِه هِذن ملة ر
أ ة ألقتْالفقيرِمكثر نأل. ميع الجهؤالء ِمن فضلِتن ىوا ِف ألقهمأ و.ابين اهللا قرفِمِها هِذم أ نعاوكّلا ألقتْزه  

ى الِتِةعيشَالماأل ؤالءه ."ا لهغنياءي حيونواِل بأمهم.ا ِت أملكالم أة الِترى لمنفِس ِلق تبيئاً شَاهتْانَها كَاِن فبإيمتح اي .
  ثُثُيي ح ح..ضضرر على األ على األ كنوزاً كنوزاًوا لكموا لكمززال تكِنال تكِن": ساِداح السحألصبل بإنجيل متى ا على الجِهظِتوِع بموعس يب الرقاَل

يفِسفِسيددالس الس وسوال والوس صصددأ وحيثُيثُأ وحينقب ينقب الس الس ارقونارقونوي بْل بْل..سرقونسرقون وي اكنز اكنز وا لكموا لكمكنو ىى ِف ِفزاًزاً كنوالس الس ماِءاِءمح يثُيثُ حال ي فِسفِس ال يددس س وسوال  وال وس 
صصددأ وحيثُيثُأ وحال ينقب ال ينقب س س ارقونوال والارقون ي نّنّ أل أل..سرقونسرقون يههح يثُيثُ حيكون كَ كَ يكون نزنزككه نَنَ هاكاكيكون يكون قلب قلب كأأ  كيال يقِدال يقِد""  ..""ضاًضاًيرأأ  رححدأأ  دنني دِِدخْخْ يمم  
سسييددينّنّألألن ن يهإإ  همأأا ا منني ي بغِِغبضضالو اِحاِح الوددوي حِِح ويباآلخَ اآلخَب رأأ  رووي ي الزمالزمالو اِحاِح الوددوي حتِقحتِق ويراآلخَ اآلخَر رال تقِدال تقِد  رررونأأ  ونندِِد تخْ تخْنموا اَهللاوا اَهللاموالم ٤."اَلاَل والم 
 

ى  الِذبك أجل حن ِمكشكر أ..اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع متشترك ِلوكعأد: عزيزى القارئ 
أسىِنر.أشكر ِمك نالِذ أجل نورك ى هىاِند. أشكرك ذللباالب الِذ حيدن الوى ِمأنقذِن ِهِمى بدنالِك الهِد األبى 
ووهِنبى الحاةَياألب الِتى.ِةديص أرفع وعسم يتِكالّ على  ِفى اسمعِدكقلتَ  و نا مي :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 
   

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
   ٥٦ – ٥١: ٩إنجيل لوقا  ١
  ٢٢ – ٨  &  ٧ – ٢: ٢٤ سفر صموئيل األول ٢
  سفر صموئيل األول٣
    ٢٤  &٢١ – ١٩: ٦  إنجيل متى  ،    ٤ – ١: ٢١ إنجيل لوقا ٤
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